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Vláda schválila valorizace
důchodů v roce 2007

Od ledna 2007 budou starobní důchody v průměru o 500 Kč, tj. o
6,2 %, vyšší. O stejné procento vzrostou i ostatní druhy důchodů (plné
invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí). O 6,1 % se zvýší
příplatky k důchodu účastníků odboje a politických vězňů. Rozhodla o tom
vláda.
Schválený nárůst zlepší relaci průměrného starobního důchodu k průměrné
mzdě ze 40,9 % na 41,2 %. Průměrný starobní důchod se od příštího roku
zvýší ze současných 8 190 Kč na 8 690 Kč. Reálná hodnota průměrného
starobního důchodu bude v roce 2007 činit 109,1 % reálné hodnoty starobního
důchodu vypláceného v roce 1989.
Podle zákona o důchodovém pojištění se každý důchod skládá z
procentní a základní (je jednotná pro všechny důchodce) výměry. Procentní
výměra „starodůchodců“ (důchody přiznané před 1. lednem 1996) se zvýší
o 6,6 %. Procentní výměra „novodůchodců“ (důchody přiznané po 31. prosinci
1995) vzroste o 5,6 %. Tímto krokem dojde ke snížení rozdílů mezi těmito
skupinami důchodců na 278 korun.
Základní výměra důchodu (v současné době 1 470 Kč) se zvedne o 100
korun, tj. o 6,8 %, na 1 570 Kč. Vzhledem k tomu, že výše základní výměry
důchodu je jednotná pro všechny důchodce, bude se její nárůst týkat i důchodů
přiznaných po 31. prosinci 2006.
V příštím roce bude potřeba na navrhované zvýšení důchodů vyčlenit ze
státního rozpočtu 16,9 mld. Kč. Náklady plně pokryjí příjmy z pojistného na
důchodové pojištění.
O valorizaci důchodů rozhoduje vláda svým nařízením. O výši valorizace
kabinet rozhoduje na základě konečných statistických údajů. Při valorizaci musí
vláda zohlednit nejméně 100 % růstu cen a nejméně 1/3 růstu reálné mzdy.
Minimální valorizace důchodů, kterou vyžaduje zákon, by od ledna 2007 činila
4,2 %.
Schválená valorizace důchodů v roce 2007 naplňuje základní sociální cíle
stanovené v čl. 136 Smlouvy o založení Evropského společenství, tj. zlepšování
životních podmínek občanů České republiky. Zároveň je v souladu s ústavním
pořádkem České republiky.
Kabinet také rozhodl o zvýšení příplatků k důchodu, a to o 6,1 %.
Příplatky přiznává a vyplácí hlavně Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
perzekvovaným osobám z období komunistického režimu a účastníkům
národního boje za vznik a osvobození Československa a některým pozůstalým po
nich.

Na schválené zvýšení příplatků bude třeba vyčlenit v příštím roce 24 mil.
Kč. S uvedenou částkou se počítá v rámci příprav návrhu státního rozpočtu na
příští rok.
Zákon „o odškodnění“ (č. 357/2005 Sb.) má tři části. První se týká příplatku
k důchodu, který by měli dostávat účastníci tzv. prvního a druhého odboje, kteří
pobírají starobní nebo plný invalidní důchod, a také jejich pozůstalí. Druhá část
zákona se týká zvláštního příplatku k důchodu, který se mimo jiné vztahuje na
poživatele starobního, invalidního a částečného invalidního důchodu, kteří pobírají
důchod upravený kvůli účasti v národním boji za osvobození za 2. světové války,
a dále i na osoby soudně rehabilitované za věznění v 50. letech a za pobyt v
táborech nucených prací. Třetí část zákona počítá s jednorázovou peněžní
částkou pro účastníky národního boje za osvobození a stanovený okruh
pozůstalých – této části se nařízení vlády netýká.
Příplatek k důchodu rehabilitovaných osob upravuje nařízení vlády č.
622/2004 Sb., ve znění nařízení vlády č. 405/2005 Sb. – tohoto příplatku se
schválené nařízení vlády týká.
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Ministerstvo práce a sociálních věcí vzniklo v roce 1990. Do jeho kompetence spadá sociální politika (problematika
zdravotně postižených, sociální služby, sociální dávky, rodinná politika apod.), sociální pojištění (důchody, nemocenské,
apod.), oblast zaměstnanosti (trh práce, podpora zaměstnanosti, zahraniční zaměstnanost apod.), pracovněprávní
legislativa, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rovnost žen a mužů, migrace a integrace cizinců, oblast čerpání finanční
pomoci z ESF, atd. K 1. lednu 2005 činil počet systemizovaných pracovních míst v celém resortu práce a sociálních věcí
18 194. Mezi organizace, které MPSV metodicky řídí, patří úřady práce, Česká správa sociálního zabezpečení, Státní úřad
inspekce práce, inspektoráty práce, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. MPSV přímo spravuje pět ústavů sociální
péče - DÚSP Tloskov, ÚSP Zbůch, ÚSP Brno-Chrlice, ÚSP Brno-Královo Pole a ÚSP Hrabyně. Mezi příspěvkové
organizace v resortu patří Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Institut výchovy bezpečnosti práce
a Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

